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De jarigen van de komende weken:
Fenne, Isabella, Ruben

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
Februari
Digitale voorlichtingsdagen VO scholen (groep 8)
18 februari
Gezondheidsonderzoeken
schoolarts Oosterwolde 9-jarigen
22 – 26 februari
Voorjaarsvakantie

We zijn weer begonnen!!
En hoe!!!! Weliswaar met een
extra dagje vrij door de
sneeuw, maar eindelijk was
het dan zo ver!
Wat was iedereen blij dat de school
dinsdag weer open was. Het was fijn
om elkaar weer te zien en met
elkaar te gaan werken en spelen.
De sneeuw op het plein maakte het extra leuk!
En dan kon er deze week ook nog geschaatst worden! Het was er
heerlijk weer voor! Wat maakte ieder snel vorderingen. Binnen de
kortste keren konden de kinderen vrijuit schaatsen! Mooi om te zien. Het
was ouderwets gezellig op de ijsbaan. Zelfs de koek en zopie ontbrak niet. We zijn
getrakteerd op heerlijke warme chocolademelk. Dank jullie wel voor de inzet IJsclub de
Vooruitgang! De foto’s van de ijsbaan en de sneeuwpret komen binnenkort op de website.

Rapporten mee
Vandaag hebben de leerlingen van groep 3-8 de rapporten mee gekregen. Helaas kunnen we deze
keer geen gespreksavonden organiseren. Mocht u naar aanleiding van deze rapporten vragen
hebben aan de leerkracht. Wilt u hem/haar dan mailen voor een online afspraak? Het kan ook zijn

dat de leerkracht u uitnodigt voor een online afspraak. De leerlingen en ouders van groep 8 krijgen
halverwege maart de adviesgesprekken.

Nieuwe speelmaterialen
Bij de herstart van onze school zijn de leerlingen niet alleen verrast
door de sneeuw, ook waren er nieuwe speelmaterialen te vinden.
De OV had deze besteld van de opbrengst van de sponsorloop
tijdens Koningsdag 2019. Zo heeft het plein bij de groepen 6-7-8
een extra basketbalpaal gekregen en zijn er aan de muur van het
BSO-lokaal klimgreepjes geplaatst. Het heeft even geduurd, maar
nu kan er dan ook naar hartenlust mee gespeeld worden!

Snottebellen
Natuurlijk zullen in de komende tijd ook bij kinderen snotneuzen naar voren komen.
Heeft een leerling een loopneus doordat je van de kou in de warmte komt, dan is dit vaak na een
paar keer neussnuiten/ophalen wel voorbij. Blijft een leerling echter langer met een loopneus zitten,
dan kan hij/zij niet naar school komen of wordt naar huis gestuurd.
Het advies is om de leerling meteen te laten testen. Bij een negatieve test is het kind immers hooguit
twee dagen afwezig! Laat u uw kind niet testen, dan mag het weer naar school komen als de klachten
24 uur over zijn.
Voor wat betreft het niet te hoeven missen van het schoolwerk: voor de eerder genoemde paar
dagen is het mogelijk om hetzelfde pakketje te ontvangen als we het hele jaar al aangeven: reken- en
spellingswerk uit een werkboek, minimaal 30 minuten lezen en oefenwerk via de computer. Via MOO
( ieder kind weet hoe ze hier moeten inloggen): Staal spelling en woordenschat, Rekentuin, Taalzee,
Words &Birds, Rekenmuurtje. De leerkrachten kunnen dan ook zien hoe lang en hoe er gewerkt is
met deze oefenprogramma’s. Dit is voor ons handig i.v.m. eventuele hiaten en het opgeven van extra
oefeningen bij moeilijke onderdelen, e.d. Voor een paar dagen worden geen devices uitgeleend.
Mocht een kind in quarantaine moeten dan wordt dit, indien nodig, wel gedaan. Het is gebleken dat
steeds meer kinderen/ouders thuis een device hebben waar MOO op werkt. Dat kan zelfs via de
telefoon. Materiaal dat u op kunt halen, wat dat is kan besproken worden met de leerkracht
(werkboeken e.d.), liggen vanaf 11 uur klaar. U kunt de werkboeken ophalen bij de leerkracht van uw
kind. Wilt u dan bij de betreffende klas even op het raam tikken? Het werk wordt u dan overhandigd
zonder dat u de school in hoeft.

Opladers
We missen nog een paar opladers. Wie van u heeft deze nog thuis liggen?

Ouderportaal
We zijn met een pilot bezig om een ouderportaal voor onze school te gaan gebruiken. Deze is
gekoppeld aan onze website.
Fokje en ik proberen dit met een aantal ouders van groep 2 uit. Het ouderportaal werkt niet via een
app, maar via een snelkoppeling op uw telefoon.
U kunt dan heel gemakkelijk de foto’s bekijken en opslaan, de nieuwsbrief lezen. Ook zullen
allerlaatste maatregelen en consequenties daarvan snel kunnen worden uitgewisseld middels een
spoedbericht; bijvoorbeeld als er een groep geen invaller heeft en dus opgevangen moet worden, of
zoals afgelopen week met de sneeuw.
Gaat het werken en uitwisselen met deze paar ouders goed, dan zullen snel de groepen 1 en 2 volgen
en daarna de hele school.

GMR Nieuwsbrief
In de bijlagen vindt u ook de nieuwsbrief van de GMR. Hierdoor kunt u op de hoogte blijven van
datgene wat er op Comprix-breed wordt besproken in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.

Opvang BSO Welkom Kind in de
voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie staat weer bijna voor de deur. Ben je nog
opzoek naar opvang mogelijkheden voor in de voorjaarsvakantie? Wij
zijn in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag open. Ook voor noodopvang kunt u bij ons
terecht. Dit is bij ons mogelijk met onze strippenkaart. Neem gerust contact met ons op via
www.welkomkindfriesland.nl of stuur ons een e-mail. Dit kan naar
bsowelkomkindfriesland@gmail.com
We kunnen open als er een bezetting is van min. 4 kinderen per dag
BIJ ONS KAN JE KIND VRIJ ZIJN IN ZIJN OF HAAR VRIJE TIJD!
Tot snel!
BSO Welkom Kind

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 18 februari 2021

